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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيمعلى أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(44) 
ولكنن قند ألنكل علنى  عننوا الببناين بنني احلكنم والفبننوا بناا بعنة ااينا  الكرمنة كنناهرة يف عمنوم احلكنم للفبنوا،   ولننه 

َُِرو َ تعاىل:  ََُُْولَِِـَ  ُهـْم اْلَكـا  ُُ َِـّاِلُم  َ َوَمـْن لَـْم َيْحُكـْم ِبَمـا و َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَّـ ََُُْولَِِـَ  ُهـْم ال  ُُ  َأنـَزَل اللَّـ
ََُُْوَلَِِ  ُهْم اْلَفاِسُق  َ و  ُُ    األعم من احلكم وفصل اخلصومة ومن الفبوا.اإذ املر  (1)َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَّ

 واجلواب بوجوه أربعة:
 المراد من الحكم َي اآليات الفصل خاصة ال الفت ى

انننه قنند ي ننال بنناا الظنناهر اا املننرا  باايننا  أيملنناا هننو احلكننم بنناملعا املعهننو  يف األذهنناا وهننو ال ملننا  وفصننل ال جــُ األول  
 البّت يف األمور مما هو من لأا ال اضي أو احلا م ال الفبوا.أو مطلق الفصل و اخلصومة 

 ساتأدلة ومؤيدات وم نِ 
، واا اليت يصلح بعملها  ليالا وبعملها مؤيدا وبعملها يوجب جمر  اسبئناس الذهنويرلد إىل ذلك جمموعة من ال رائن البالية 

امكننت املناقةننة يف بعملنها إال اا بعملننها تننام، ويف افمنو  الكفايننة ئيرا ننه االفمئنناا حنني لنو فننرف عنندم  امينة ااحننا ، فبأمننل 
 فيها وتدبر جيداا.

  شُ  النزول بضميمة كالم الرس ل -0
  لننر   يف   - خيننر  مننن امننرأة   إا :  ذ رنننا أءننا هم  املفسننرين  مننن و مجاعننة  جعفننر   أبننو   قننال و )  الطوسننيقننال الةنني  

،  برخصننة، فسننألوه  أيت  يکننوا   أا فمعنناا    الننني  يهننو  املدينننة يسننألوا  ايل حمصنننة فكرهننوا رمجهننا، فأرسننلوا   هنني و   زنننت  - منننهم
و   بيننك  اجعلنه  مث صنوريا،   إبنن   عنن   : سنلهم جرائينل  ف نال .  ، فنأبوه النرجم  علينه   اللّنه  ، فأنزل قالوا: نعم ؟ ب ملائي  ترضوا  هل : ف ال 

 (2)...( بينهم
  املسنلمني  منن   حللفنائهم  ال اتل  ف ال    ينه  أهل  من رجال   اليهو  قبل  من   رجل  يف   : نزلت عكرمة و عامر الةعي  قال وقال: )و 

 (3)...( نأته  مل   يأمرنا بال بل  کاا   اا و   بالدية اخبصمنا اليه  بعث  فاا حممداا   سلوا يل
ُُ... ف نننال تعننناىل:  فننناحبكموا إلينننه  (4)ومنننن البننننّي اصنننم اخبصنننموا ، إضنننافة إىل اا َوَمـــْن لَـــْم َيْحُكـــْم ِبَمـــا َأنـــَزَل اللَّـــ

 خصوص الرجم ولبهه هو من لؤوا ال ملا .
                                                             

 44-44-44املائدة:  (1)
 .484ص 3الببياا يف تفسري ال رآا ج (2)
 .484ص 3الببياا يف تفسري ال رآا ج (3)
 فبأمل لظهور اا الناس يطالبوا باملساواة وتطبيق احلدو  على الةريف  الوضيع، عكس االلرا . (4)
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الننننزل وإا مل  صنننر النننوار  إال اننننه قننند يصنننلح مؤينننداا لفهنننم املعنننا املنننرا  منننن ااينننة منننن بنننني ا نننبمال  خاصنننة منننع ولنننأا 
ومع قول اليهو ي )اخبصمنا إلينه(، نعنم مبمنل اا السنؤال  ناا اسنبفبا ا توفئنة للرجنو  إلينه  ؟(ئي: )هل ترضوا ب ملا قوله

 يف ال ملا  لو افي مبا  انوا يةبهوا. فبأمل
 التخيير بين الحكم واالعراض -2

ُهمْ  كهور البخيري يف  نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ فانه يف لأا احلكم ال الفبوا حي مع  عوا نسن   (1)ََِإْ  َجاُءوَك ََاْحُكْم بـَيـْ
 ذلك  ما قيل.

 : قوالا  اليهماحبكموا   إذا الذمة   أهل  بني   و األئمة احلكم  اخبيار احلكام  يف و قال يف الببياا )
  حكنم  أننه رواياتننا   يف الظناهر و    علني  عنن   املنروي  هو ،  و والطري  عطا  و الزجاجوقبا ة و   والةعي  ابراهيم  لقا   - أحدمها

 . و البخيري حاصل   ابت
  بَيـنَـُهم   احُكـم ِ َو َأ :  ب ولنه  منسنو   أننه :  اجلبنائي  مبةر واخبناره  بن وجعفر   واحلكم  وجماهد والسدي وعكرمة  احلسن  قال و 

 (2)( عدل  إذا أقسط إقسافاا   ي ال  العدل  هو بال سط، و   بينهم  احلكم  أوجباالخبيار و   فنس   ُ  اللُه َ ِبما َأنَزل
نَـُهْم بِاْلِقْسطِ ََاْحُكْم ق لُ تعالى   -1  بـَيـْ
نَـُهْم بِاْلِقْسطِ  تعاىل قوله  فانه كاهر يف ال ملا   وا الفبوا إذ ال ي ال عا ة افي بينهم بال سط. ََاْحُكْم بـَيـْ

 بعض التصريفات -4
ََ ُيَحكمُم نَـَ  بعة البصريفا  الوار  يف مطاوي ااينا   نن فناا كناهر البيكنيم وبناب البفعينل هنو الرجنو  يف  ...وََكْيـ

فاننه أقنرب لل ملنا  منن الفبنوا إا مل يكنن  ...ثُـمَّ يـَتَـَ لَـّْ  َ باملعا املعهو  ال الفبوا خاصة منع قرينينة  إىل ا بكم إليه احلكم
 كاهراا فيه.
 صراحة بعض األحكام َال مجال إلطالق الفت ى عليها -5

َِ َواأُلُ َ  بِـاأُلُ ِ  وَ كهور قوله تعاىل:  ََ بِـاأَلن َِيَها َأ َّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعـْيَن بِـاْلَعْيِن َواأَلنـ َنا َعَلْيِهْم  السمـنَّ بِالسمـنم وََكَتبـْ
 ََ ُُ ــْن َلــْم َيْحُكــْم ِبَمــا َأنــَزَل اللَّــ ُُ َوَم ــ ــارَ م َل ُِ ََـُهــَ  َكفَّ ــ َََمــْن َتَصــدََّق ِب َم  َّــاِلُم  َ َواْلُجــُروَ  ِقَصــا النننفس )فنناا  (3)ُُْوَلِِــَ  ُهــْم ال

إال  َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَُُّ  فليس املرا  بنن ،إال تساحماا حكم إهلي صريح ال جمال فيه ئفالق الفبوا عليه  (بالنفس...
 العمل على فب ه وتنفيذه وفصل اخلصومة على ضوئه ال الفبوا به.

مننع اننه قند ي ننال  إذ ال ي نال ملنن اخننر عنن أمنر انننه حكنم بنه لنيس حكمناا قطعنناا  (4)ا ننة اا اخلنرومننا ينأيت: ويؤ ند منا سنبق 
 بصدق اايا  عليه اسبنا اا إىل نفس ما اسبند إليه يف  عوا مشول اايا  للفبوا. فبدبر

ِهاِلُم   ُ  ُهم َ ََُُولِِ   ُ  اللُه َ ِبما َأنَزل  َيحُكم  َلم  َو َمن  قوله ويؤيده قول الطوسي )و    ذلن    قنال   من   النّاس   يف   أا بينا   قد   َ  ال
                                                             

 .42املائدة:  (1)
 .484ص 3الببياا يف تفسري ال رآا ج (2)
 .44املائدة:  (3)
 الذي ال تةوبه لائبة حدس. (4)
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  مبنا   مكنم  مل   من   کل   يف   عمومه  علي   ممل  أا   . و مكن ال و  و الرجم  من البوراة   يف   الّله  أنزل  مبا مكموا   مل   اّلذين باليهو     بر
 .(1)( املعصية املوجبة للع اب  بارتكاب  كاملاا لنفسه  يکوا   بأنه  هخبالف  و حكم  الّله  أنزل

فنناا اليهنو  مل مكمنوا مبننا علمنوا منن حكننم البنوراة وهنو ال صنناص  ومــن لـم يحكـم....بنل يندل علينه نفننس قولنه تعناىل: 
 ، وليس مل يفبوا.ومل يعملوا على فب ه ضوئه، ومل يفصلوا على والعدل

 اهلل(داللة )بما أنزل  -6
إذ ال حاجنة بعند الننر باننه أنزلنه اهلل إىل الفبنوا جيب العمل بنه ال الفبنوا بنه  حكم   قرينية )مبا أنزل فيه( الظاهر يف انه نر  

قنال  العنامي بناحلكم فنال معنا ألا ي لند فينه افبهند بعند فنرف علمنه بنه منن فرينق آخنر إذ العلنم ح يبنه ذاتينة. علمبه، ولذا لو 
ََُُْوَلَِِ  ُهْم اْلَفاِسُق  َ َوْلَيْحكُ تعاىل:   ُُ ُِ َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَّ َِي  ُُ  ْم َأْهُل اإِلنِجيِل ِبَما َأنَزَل اللَّ

  أهنل  أا  علنى   : يندل ومسنروق  احلسننو   عبناس  إبنن   قنال   ُ  اللهـُ َ ِبمـا َأنـَزل  بَيـنَـُهم  ََـاحُكم قولنه  و ويؤيده منا ذ نره الطوسني )
و   بيننهم  بناحلكم تعناىل  اللّنه  منن أمنر   ، ألننه و لنريعة ائسنالم  ال نرآا  حبكنم  مكموا بيننهم  أا   جيب حكامنا إىلترافعوا   إذا   الكباب

 .(2)( الرتك و  عنهم  و االعراف  الكباب  أهل  بني   احلكم  يف بالبخيري   نس   ذل    علي  أبو   قال . و  ائجياب  األمر ي بملي
ََُحْكَم اْلَجاِهِليَّةِ داللة  -7  ...َأ

ُِ ُحْكمــاو ِلَقــْ م  يُ ِقنُـ  َ قولنه تعنناىل:  -4 نُــ َ  َوَمـْن َأْحَســُن ِمــْن اللَّـ ََُحْكـَم اْلَجاِهِليَّــِة يـَبـْ قملننا  اجلاهليننة )أفانننه كناهر يف  َأ
 .يبغوا( ال )أفبوا اجلاهلية يبغوا(

 حمابناة  غنري   منن   و البافنل  قاحلن  بني فصال   أي   البمييز   علي   نصب  ُحكماو  ِ  اللُه َ  ِمن ُ َأحَسن  َو َمن  قوله وقال الطوسي )و 
  من   أحسن  حكم  يکوا   قد و   العدل  بدال مما يوجبه  ما يهواه   علي   يعمل  بأا  احلكم  يف   مايب  أا   جيوز لليا م  ال   م اربة ألنه  ال و 

إىل غننري   (3)ممنا يواف نه(  أحسنن  هنواه  منا  ننالف   کناا   هنواه  يوافنق  حبننق  حكنم  لنو   و  نذلك  مننه   و أفملننل  مننه   أويل  يکنوا   بنأا  حكنم
 ذلك.

 مناسبات الحكم والم ض عب أريد األعم لقرينة المجاز
 ؛اا الظناهر اننه مبناسنبا  احلكنم واملوضنو  سلمنا اا )احلكم( يف هذه ااينا  ينرا  بنه األعنم منن الفبنوا، إالال جُ الثاني  

لوضوح وحدة املالك واحلكم فاا من مل مكم مبعا مل ي ِة مبا أنزل اهلل فهو  افر اا اقرتا معه ائنكار أو كامل أو فاسق إا مل 
ت فهننم األعننم )مننن بنننفس الننوزاا فلعننل هننذه املناسننبة والبن ننيح ال طعنني للمنننا  هنني الننيت أوجبنن فننتِ و ننذلك احلننال لننو مل ي   ،ي ننرتا

 فبأمل احلكم والفبوا( من ااية.
 إطالق الحكم على الفت ى بلحاظ ما يستتبعها

سلمنا لكن الظاهر انه لو مشلت اايا  الفبوا فليس بلياكها مبا هي هي وباحلمل الذايت األويل بل بلياظ  ال جُ الثالث 
 ما قد يسبببع الفبوا من الفصل والبت.

                                                             

 .444ص 3الببياا يف تفسري ال رآا ج (1)
 .455ص 3الببياا يف تفسري ال رآا ج (2)
 .454ص 3الببياا يف تفسري ال رآا ج (3)
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فيصنح إفنالق احلكنم  ،تبيني احلكم وقد يلي ها الفصنل يف األمنر والبنت فينه وقند ال يلي هنا ذلنكهي اا الفبوا  ت ضيحُ 
 .عليها لو حل ها الفصل والبت

وأخنرا يرجعنوا  ،اا الذين يرجعوا للمفيت تنارة يرجعنوا إلينه فنر  اا يببنني هلنم احلكنم فهنو مفنيت وهنم مسنبفبوا :والوجه فيه
ففبننواه يف هننذه احلالننة ليسننت جمننر  بينناا  ،رعي فريجعننوا إليننه ليفصننل بينننهم ببينناا احلننق بنظننرهإليننه بعنند اا اخبلفننوا يف احلكننم الةنن

 لليكم بل هي فصل يف األمر وبت يف النزا  أيملاا.
ل بالبياا أنه احلق كمة فيما يفصل به، وقد يفصِ ويؤ د ذلك ما قاله الطوسي يف تبيانه )واحلكم هو فصل األمر على وجه احلِ 

 .(1)م احلق واألخذ به  ما يفصل احلكام بني اخلصوم مبا ي طع اخلصومة وتثبت ال ملية(وقد يفصل بإلزا
 .ذا اللياظ ال بلياكها مبا هي هيولعل إفالق احلكم يف اايا  على الفبوا على ال ول بةموله هلا هو هب

 -واحلكم  عن الفصل – أجنبية عنهللفبوا وال فصالا وال جز ا وال لرفاا بل هي جنساا الفصل واحلكم  ليسوبعبارة أخرا: 
باحلمننل الةننائع الصننناعي الفصننل واحلكننم فيكننوا مصننيح  يلزمهنناالفبننوا قنند مننن مصننا يق اا باحلمننل الننذايت األويل، غايننة األمننر 

 إفالق احلكم على الفبوا هو ذلك. 
ه بلينناظ مننا يسننبببعه مننن طلننق عليننه احلكننم جزمنناا يصننح إفننالق احلكننم عليننيويؤ نند مننا ذ رننناه هنننا اا اخلننر احلسنني الننذي ال 

 الفصل والبت إذا صار  ذلك. فبأمل
 االستعمال أعم من الحقيقة

 ولليديث صلة اسبعمال واالسبعمال أعم من احل ي ة فال يدل على الوضع. (2)سلمنا، لكنهال جُ الرابع  
 وصلى اهلل على محمد وآلُ الطاهرين

 
 )الحكمة( 

ُِ  َأنَُُّ قَاَل َ اَت يـَْ م   َعْن َأيب َبِصري  َعْن َأيب َعْبِد اللَِّه  ُُ َعـزَّ َوَجـلَّ ِمـَن اْلِعبَـاِد َعَمـالو ِإالَّ بِـ َأ اَل ُأْخِبرُُكْم ِبَمـا اَل يـَْقبَـُل اللَّـ
 ُُ َُ ِإالَّ اللَّ ُُ َواْلَ اَليَُة لَنَ َوَأ َّ ُمَحمَّداو َعْبُدُه وَ ََـُقْلُت بـََلى ََـَقاَل َشَهاَدُ  َأْ  اَل ِإَل قْـَراُر ِبَما َأَمَر اللَّ ُُ َواإْلِ ا َواْلبَــَراَءُ  ِمـْن َأْعـَداََِنا َرُس ُل

ُْنِيَنُة َوااِلنِْتَِاُر ِلْلَقاَِمِ     يـَْعِني اأْلََِمََّة َخاصَّةو َوالتَّْسِليَم َلُهْم َواْلَ رَُع َوااِلْجِتَهاُد َوالطَُّم
ـْر َوْليَـْعَمـْل بِـاْل َ  ءُ  ِإ َّ لََنا َدْولَـةو َيِجـي  ثُمَّ قَالَ  ِِ ِِ اْلَقـاَِِم ََـْليَـْنَت ُُ ِبَهـا ِإَ ا َشـاَء ثُـمَّ قَـاَل َمـْن َسـرَُّه َأْ  َيُكـ َ  ِمـْن َأْصـَحا رَِع اللَّـ

ُُ ِمَن اأْلَْجِر ِمْثُل َأْجِر مَ  ِِرم ََِإْ  َماَت َوقَاَم اْلَقاَُِم بـَْعَدُه َكاَ  َل ُِِروا َهِنيِاو َلُكْم َوَمَحاِسِن اأْلَْخاَلِق َوُهَ  ُمْنَت ََِجدُّوا َوانـَْت  ُُ ْن َأْدرََك
 (255الغيبة ص) َأيَـّتُـَها اْلِعَصابَُة اْلَمْرُح َمةُ 

                                                             

 .445ص 3الببياا يف تفسري ال رآا ج (1)
 )أي األعم من الفبوا، من اايا (. األعم منهاأي اسبعمال احلكم يف هذه اايا  يف األعم من الفبوا أو إرا ة  (2)


